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Over Bureau Architectenregister
Bureau Architectenregister is, op grond van de op 1 januari 2011 in werking getreden gewijzigde Wet op de
architectentitel, ingesteld als opvolger van de Stichting Bureau Architectenregister. Bureau Architectenregister
bezit rechtspersoonlijkheid en is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) waarop de Kaderwet zelfstandige
bestuursorganen van toepassing is.
Op grond van de Wet op de architectentitel vervult Bureau Architectenregister de volgende taken:
•
beheren van het architectenregister: het verrichten van inschrijvingen en van doorhalingen van
inschrijvingen in het in de Wet op de architectentitel in het leven geroepen architectenregister;
•
fungeren als bevoegde autoriteit in de zin van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties;
•
erkennen van in het buitenland behaalde diploma’s op het gebied van architectuur, stedenbouw, tuin- en
landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur met het oog op inschrijving in het architectenregister;
•
vaststellen van regels met betrekking tot de examens voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en
landschapsarchitecten en interieurarchitecten en het organiseren van die examens;
•
vaststellen van nadere eisen waaraan een ingeschrevene moet voldoen die ook een onder een andere titel
ingeschreven wil worden in het architectenregister en het nemen van beslissingen op verzoeken om
inschrijving onder een andere titel;
•
vaststellen van regels met betrekking tot de tweejarige beroepservaringperiode en het (doen) uitvoeren van
die regels;
•
aan elke verzoeker doen van (schriftelijke) opgave of een persoon in het architectenregister staat
ingeschreven en onder welke titel;
•
verstrekken van informatie over de wettelijke voorschriften met betrekking tot de beroeps uitoefening van
architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect in Nederland en over de
inschrijving in het architectenregister en de wettelijke gevolgen daarvan.
Daarnaast heeft Bureau Architectenregister op grond van de Wet op de architectentitel de volgende
bevoegdheden:
•
op verzoek verlenen van een certificaat aan een persoon die werkzaam is op het gebied van de architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur en die zich door de kwaliteit
van zijn prestaties op het betreffende vakgebied naar het oordeel van Bureau Architectenregister in het
bijzonder heeft onderscheiden;
•
op verzoek besluiten dat het getuigschrift van een Academie van Bouwkunst vrijstelling oplevert van het
doorlopen van de tweejarige beroepservaringperiode of dat een afgestudeerde een met de tweejarige
beroepservaringperiode vergelijkbare beroepservaring heeft opgedaan;
•
optreden tegen het onrechtmatig gebruik van de architectentitel onder meer door middel van het instellen
van gerechtelijke procedures;
•
vaststellen van kwalitatieve beleidsregels ter zake van passende bij- en nascholing voor architecten,
stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten.
Bureau Architectenregister draagt alle kosten die uit de uitvoering van de wettelijke taken voortvloeien, met
uitzondering van het fungeren als bevoegde autoriteit in de zin van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties en
het verrichten van de in de Wet op de architectentitel aan Bureau Architectenregister opgedragen regelgevende
taken.
Bureau Architectenregister legt verantwoording af aan de voor de Wet op de architectentitel
eerstverantwoordelijke minister, aan wie het Jaarverslag en de Jaarrekening ter goedkeuring worden voorgelegd.
De tarieven voor vergoedingen die moeten worden betaald voor door Bureau Architectenregister te verlenen
diensten dienen eveneens door die Minister te worden goedgekeurd.
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Voorwoord
Bij het schrijven van dit jaarverslag zien we gelukkig een grote verandering in de bouw. De werkgelegenheid
begint weer aan te trekken, er worden volop ontwerpers in al onze disciplines gezocht.
En ook: de beroepservaring werkt! In 2016 is de instroom op gang gekomen en zijn deelnemers, bureaus en
opleidingen enthousiast geworden.
In opdracht van Atelier Rijksbouwmeester leverde Berenschot begin 2016 een verkenning over de
beroepservaringperiode op. De vraag was of vraag en aanbod in de beroepservaring wel met elkaar in balans
waren. En het antwoord was: Ja! Berenschot signaleerde een aantal trends, zoals de grote toename van het
aantal zzp’ers en kleine ondernemingen. In sommige branches was dat al eerder het beeld.
Relevante bevindingen voor de beroepservaring waren:
• De grenzen tussen de disciplines vervagen steeds meer, opdrachten worden vaker samen gedaan.
• Netwerken steeds belangrijker vanwege kleine bureaus en opdrachtverstrekking.
• Andere opdrachtgevers, zoals particulieren, coöperaties, collectieven, etc.
• Buitenland speelt binnen de verschillende disciplines een andere rol. Tijdens de interviews is aangegeven dat
de Beroepservaringperiode in zou moeten kunnen spelen op deze belangrijke trends door bijvoorbeeld in te
zetten op het multidisciplinair samenwerken, ondernemerschap, netwerken en Engelstalige modules. Dit is in de
regeling wel gebeurd, maar nog niet voldoende bekend”.
De aanbevelingen over betere voorlichting op de opleidingen zijn in 2016 door alle partijen ter harte genomen.
Een belangrijke belemmering voor deelname, namelijk de kosten van de beroepservaring, wordt gedeeltelijk
opgevangen door de verbeterde positie van bureaus. Op de sectorregeling, onder auspiciën van Stichting Fonds
Architectenbureaus, waarbij werkgevers de helft van de kosten voor beroepservaring vergoed krijgen, werd in
2016 helaas nog weinig een beroep gedaan.
Bij de interieurarchitecten is in 2016 is veel onrust ontstaan en is het geloof in de noodzaak van beroepservaring
bij de afgestudeerden tot nul gedaald, gezien het aantal inschrijvingen. Aanleiding voor deze onrust was het
verschijnen van het Nationaal Actieplan gereglementeerde beroepen in 2015, waarin het mogelijk afschaffen van
de titelbescherming voor interieurarchitecten in 2017 werd aangekondigd.
Op 21 juni 2016 verscheen het rapport “Van binnen naar buiten”, een onderzoek naar de rol van de wettelijke
titelbescherming voor interieurarchitecten, uitgevoerd door Prof. Robert Kloosterman en dr. Barbara Heebels. In
dit UvA-rapport werd het publieke belang van titelbescherming overtuigend aangetoond. In 2016 is door de
Rijksbouwmeester een reactie op het advies aangekondigd.
Nieuwe vragen uit de beroepsgroepen, de wens om efficiënter en meer klantgericht te werken, de effecten van
de beroepservaringsperiode, onderzoek naar de toekomst van registers van gereguleerde beroepen: er waren
het afgelopen jaar veel aanleidingen om de interne organisatie van BA onder de loep te nemen. Bestuur en
bureau zijn in een aantal sessies tot een herformuleren van de missie en strategie gekomen. Richtinggevend voor
de nieuwe organisatie is de nieuwe missie: “BA beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk,

stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden
goede condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor levenslang leren.”
Over de reguliere taken van BA zijn geen grote veranderingen te melden. Het aantal aanvragen voor inschrijving
neemt iets af. De examens en de cross-over zien een dalend aantal deelnemers, maar toch hechten wij zeer aan
deze alternatieve routes om in te kunnen schrijven in ons register. Ze passen in een onderwijstraditie van
individuele routes en stapeling van kennis en relevante werkervaring.
Annemiek Rijckenberg
Voorzitter bestuur Bureau Architectenregister
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Actuele ontwikkelingen
Beroepservaringperiode
Aantallen
Op 31 december 2016 volgden 81 kandidaten het geïntegreerde programma voor de beroepservaring periode
(PEP) en waren er 34 gesprekken geweest met de Commissie Beroepservaring. Eind 2015 waren dit er nog
respectievelijk 9 en 2. Na het zeer voorzichtige begin van 2015, overtreft dit nu de aantallen van de prognose van
de verplichte beroepservaring. Punt van aandacht is wel dat het aantal kandidaten voor de disciplines
stedenbouw (2), tuin- en landschapsarchitectuur (2) en interieurarchitectuur (0) achterblijft. Vooral deze laatste
discipline baart zorgen, omdat ook nog niemand een account op de website www.beroepservaringperiode.nl
heeft aangemaakt. Het aanmaken van een account, waarvoor het insturen van een gewaarmerkte kopie van een
Masterdiploma een vereiste is, is de eerste stap van het officieel starten van de beroepservaring periode.

Erkenningen
Begin 2016 zijn de Technische Universiteit Eindhoven en Stichting Bouwlokaal als aanbieder van modules voor
de beroepservaring periode erkend. In totaal zijn er nu zes organisaties die beroepservaringsmodules voor
kandidaten van de zelfstandige route aanbieden.

Voorlichting
Klankbordgroep studenten
De in 2014 ingestelde klankbordgroep van studenten van alle betrokken universiteiten en (het bestuur van) BA
hebben ook in 2016 constructief samengewerkt om studenten op maat te informeren. De klankbordgroep, die in
2016 twee keer bijeen kwam, wijzigde halverwege het jaar van samenstelling, vanwege het af- en aantreden van
nieuwe studenten in hun respectievelijke besturen. In nauwe samenwerking met de klankbordgroep zijn een
drietal voorlichtingsdagen over de beroepservaring georganiseerd voor studenten van de Technische Universiteit
Eindhoven, Technische Universiteit Delft en de Landbouw Universiteit Wageningen. Daarenboven was Bureau
Architectenregister samen met de BNA op de bedrijvendagen van de Universiteiten aanwezig
Duidelijk is geworden dat een periodieke klankbordbijeenkomst ook in de toekomst belangrijk blijft om nieuwe
generaties studenten te informeren en eventuele knelpunten snel te signaleren. Op verzoek van de
Klankbordgroep heeft Bureau Architectenregister een Facebookpagina over de beroepservaringperiode
aangemaakt. Deze pagina kent inmiddels een groot aantal volgers dat nog wekelijks groeit.

E-magazine
Naast de gerichte websites over de beroepservaring (www.beroepservaringperiode.nl) en die van ArchiNed heeft
Bureau Architectenregister in 2016 een E-magazine uitgebracht om op een andere manier meer bekendheid te
geven aan de beroepservaringsperiode en het verloop daarvan. In deze publicatie
www.architectenregister.nl/het-architectenregister/publicaties/ komen deelnemers van verschillende disciplines
aan het woord. Uit deze gesprekken komen twee dingen helder naar voren: de beroepservaring is niet alleen
noodzakelijk en nuttig, maar ook inspirerend en verrijkend.

Communicatie
Nieuwsbrieven
In 2016 zijn drie nieuwsbrieven verschenen en verstuurd naar ruim 11.000 adressen

Nieuwe website
In 2016 is een begin gemaakt met de vernieuwing van de website van Bureau Architectenregister; begin 2017 is
deze opgeleverd. Met de vernieuwde website is het voor de geregistreerden gemakkelijker om in te loggen en
vervolgens een aantal zaken online te regelen. De nieuwe website zorgt voor meer gebruikersgemak en voor een
up-to-date registergegevens. De nieuwe website zal ook kosten en papier gaan besparen.

Titelbescherming
De titelbescherming is afgelopen jaar tegen het licht gehouden en op hoofdlijnen geëvalueerd. Er wordt een
protocol opgesteld waarbij de effectiviteit van de handhaving van de titel vooraf wordt ingeschat en oplossingen
worden nagestreefd voordat tot een rechtsgang wordt overgegaan. Het uitvoeren van gerichte campagnes, het
werken met gestandaardiseerde brieven en het gebruik maken van de inzet van een extern advocatenkantoor bij
procedures kan die effectiviteit vergroten. De interne uren kunnen zo beter worden benut. Onderdeel van de
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hernieuwde aandacht voor titelbescherming is het beter voorlichten van de geregistreerden over hun
mogelijkheden. Hiermee is in 2016 een begin gemaakt door het verduidelijken van de teksten op de website en
door het publiceren over de handhaving in de nieuwsbrief.
Daarnaast is in 2016 voor het eerst in lange tijd weer gebruik gemaakt van de diensten van een extern
advocatenkantoor. Zij adviseren en vertegenwoordigen BA in het hoger beroep over de vraag of een bedrijf de
titel ‘lichtarchitectuur’ mag voeren, terwijl de bestuurders/eigenaren niet als architect of interieurarchitect staan
geregistreerd. De zaak is in eerste instantie bij de kantonrechter verloren, maar wordt nu in hoger beroep
voortgezet. Het doel is een principe-uitspraak te krijgen over bandbreedte van de titelbescherming.

Beroepsorganisaties
Met de beroepsorganisaties is het contact in 2016 gecontinueerd. Met de BNO, de BNSP en de NVTL is het
contact beperkt gebleven tot het reguliere overleg. In 2017 zal de verhouding tussen BA en de
beroepsorganisatie nader worden geëvalueerd, mede met het oog op de toekomstplannen van BA. Voor de BNI
en de BNA waren er op specifieke dossiers redenen om het contact te intensiveren.

BNI
De interieurarchitecten waren onderwerp van onderzoek naar het nut en noodzaak van het behoud van de titel
van de interieurarchitecten (zie ook pag. 9). Dit onderzoek vergde een brede en regelmatige inzet van zowel de
BNI als BA, en leidde in het verlengde daarvan tot frequent overleg op verschillende niveaus.

BNA
Met de BNA is regelmatig gesproken over de betrokkenheid van de BNA en BA bij de Architects’ Council of
Europe (ACE). Zowel BA als de BNA zijn in principe vertegenwoordigd bij ACE. BA vindt het onnodig, duur en
inefficiënt dat beide partijen daar bij alle bijeenkomsten vertegenwoordigd zijn. Een betere taakverdeling op voor
beide organisaties geëigende thema’s ligt voor de hand. Om die reden is overleg gaande over de mogelijkheid
dat de BNA beide partijen vertegenwoordigt bij sommige bijeenkomsten van ACE en de uitkomsten van deze
overleggen terugkoppelt aan BA. Begin 2017 zal duidelijkheid komen over de invulling van de taakverdeling.

Toogdag
Op 30 maart 2016 realiseerde BA een oude wens: het bijeenbrengen van bij BA betrokkenen, de leden van alle
commissies, (tijdelijke) medewerkers en bestuur. Deze bijeenkomst had twee doelen: het elkaar informeren over
de werkzaamheden en nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld de beroepservaring, en het informeel peilen van de
tevredenheid over BA, onze dienstverlening en activiteiten. De bijeenkomst leverde ook een actuele
portrettengalerij op voor de websites.

Organisatieveranderingen
Nieuwe Missie
Nieuwe vragen uit de beroepsgroepen, de wens om efficiënter en meer klantgericht te werken, de effecten van
de beroepservaringsperiode, onderzoek naar de toekomst van registers van gereguleerde beroepen: er waren
het afgelopen jaar veel aanleidingen om de interne organisatie van BA onder de loep te nemen. Bestuur en
bureau hebben voor het herformuleren van de missie en strategie gekozen. Richtinggevend voor de nieuwe
organisatie is de nieuwe missie: “BA beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk, stimuleert

samenwerking tussen partijen in het beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden goede
condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor levenslang leren.”

Organisatieontwikkeling
BA heeft zeer uiteenlopende reguliere én nieuwe taken, voortvloeiend uit de WAT 2011. De nieuwe taken rondom
de beroepservaringperiode zijn tot dusver vooral door externe medewerkers en het BA bestuur vervuld.
Daarnaast is er door o.m. efficiëntere bedrijfsvoering en het uitbesteden van werkzaamheden behoefte aan een
andere invulling van taken. Om de organisatieontwikkeling in goede banen te leiden is in 2016 de hulp
ingeroepen van een extern adviesbureau. Dit heeft o.m. geleid tot nieuwe functie-indelingen. In 2017 wordt de
organisatieontwikkeling geïmplementeerd.

Samenwerking met het CIBG
Als gevolg van de nieuwe missie en visie is Bureau Architectenregister in 2016 gaan onderzoeken of op
bepaalde taken in de bedrijfsvoering (die nu in eigen beheer zijn en veel capaciteit vergen), kan worden
samengewerkt met zusterorganisaties. Het CIBG lijkt hiervoor een logische partner en in 2016 is hierover
intensief contact geweest. In 2017 wordt een onafhankelijk onderzoek naar verschillende niveaus van
samenwerking gedaan.
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Opleidingen
Masterprogramma Architectuur en Stedenbouw TU Eindhoven
In juli 2015 zijn door de TU Eindhoven bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de nieuwe
Master programma’s van de Graduate School ingediend. In vergelijking met de oude Master programma’s
bieden de nieuwe programma’s meer mogelijkheden tot het samenstellen van persoonlijke studieprogramma’s,
het opdoen van internationale ervaring en het ontwikkelen van soft skills. Omdat een deel van de studenten zich
zal willen inschrijven in het Architectenregister als architect of stedenbouwkundige moeten de nieuwe
programma’s voldoen aan de criteria die zijn opgenomen in De Nadere Regeling.
Het Ministerie van BZK verzocht Bureau Architectenregister een toets aan de criteria uit De Nadere Regeling uit
te voeren. Op basis van een verkennend onderzoek adviseerde Bureau Architectenregister aan het Ministerie van
BZK dat de vergelijking van de oude en nieuwe Masterprogramma’s Architectuur en Stedenbouw van de TU/e
duidelijk maakt dat beide nieuwe Masterprogramma’s voldoende overeenkomen met de oude
Masterprogramma’s en dat een gedetailleerder vervolgonderzoek niet nodig is. Deze conclusie is, met het
onderliggende rapport, op 18 maart 2016 als advies aan het Rijksvastgoedbedrijf aangeboden. Het
Rijksvastgoedbedrijf heeft het advies overgenomen en kenbaar gemaakt aan de TU Eindhoven.

Onderzoek interieurarchitectuur
Rapport UvA
Op 21 juni verscheen het rapport ‘Van binnen naar buiten’, een onderzoek naar de rol van de wettelijke
titelbescherming voor interieurarchitecten, uitgevoerd door Prof. Robert Kloosterman en dr. Barbara Heebels.
Aanleiding voor dit onderzoek was het verschijnen van het Nationaal Actieplan gereglementeerde beroepen
(maart 2015). Dit Actieplan is opgesteld door de directie Algemene Economische Politiek (AEP) van het Ministerie
van EZ en is bedoeld als een (vooralsnog theoretisch) kader waarmee de spelregels omtrent reglementering van
beroepen transparant gemaakt kunnen worden. Ook was het de bedoeling een overzicht op te stellen van in
Nederland gereglementeerde beroepen om uiteindelijk in Europees verband aan te kunnen sluiten en niet meer
beroepen dan nodig te reglementeren. In dit plan werd ook de actie aangekondigd om in 2017 te bezien of
titelbescherming voor interieurarchitecten passend is vanuit een oogpunt van publiek belang. De
voorbereidingen hiervoor zijn in 2016 nog niet opgestart en op dit moment worden hiervoor ook geen
voorbereidingen getroffen. In het UvA rapport werd het publiek belang van titelbescherming overtuigend
aangetoond. In 2016 is door de Rijksbouwmeester een reactie op het advies aangekondigd.

BNI-conferentie
In 2016 is veel onrust ontstaan bij de interieurarchitecten en is het geloof in de noodzaak van beroepservaring bij
de afgestudeerden tot nul gedaald. Het voornemen van het Ministerie van EZ, het rapport van de UvA en de
bijeenkomst die BNI, BNO en BNA op 30 november 2016 organiseerden over de aanbevelingen zijn een wake-up
call geweest voor de beroepsgroep.

Contacten met de toezichthouder
In 2016 heeft één gesprek tussen bestuur en toezichthouder plaatsgevonden.
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Registratie
In- en uitschrijvingen
In 2016 zijn 362 nieuwe inschrijvingen in het architectenregister gerealiseerd, voor het tweede jaar op rij een
daling ten opzichte van voorgaande jaren (575 in 2015, 909 in 2014). Met de inwerkingtreding van de verplichte
beroepservaringperiode in 2015 was een terugval in het aantal geregistreerden voorspeld.
Tegelijkertijd was in 2016 ook het aantal uitschrijvingen uit het register flink lager dan in voorgaande jaren,
namelijk 374 (727 in 2015, 656 in 2014). Het netto aantal ingeschrevenen in 2016 nam daarom slechts af met 12.
Dit in afwijking van 2015, toen er nog een afname was van 152.
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Figuur 1: Netto inschrijvingen

Inschrijvingen
In 2016 zijn 362 nieuwe inschrijvingen verricht; 263 architecten, 27 stedenbouwkundigen, 27 tuin- en
landschapsarchitecten en 47 interieurarchitecten. De mensen die in 2016 werden ingeschreven zijn overigens
niet uitsluitend nieuwe inschrijvingen, maar ook herinschrijvingen van personen van wie de inschrijving eerder
was doorgehaald.
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Figuur 2: aantal inschrijvingen
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Uitschrijvingen
Van 274 personen is in 2016 de inschrijving in het architectenregister doorgehaald. Uitschrijvingsgronden
kunnen zijn: het niet betalen van de contributie (233), eigen verzoek van de ingeschrevene (121) of het overlijden
van de ingeschrevene (20).

Instroom 2016 nader beschouwd
De grootste groep instromers zit tussen de leeftijdscategorie tussen de 30 en de 40 jaar (41%). Bijna een kwart
van degenen die zich in 2016 lieten inschrijven in het architectenregister is jonger dan 30 jaar.
Net als voorgaande jaren heeft ongeveer een kwart (25%) van de totale aanwas een andere dan de Nederlandse
nationaliteit en van de nieuwe inschrijvingen heeft 16% een adres in het buitenland.
De instroom in 2016 bestaat voor 61% uit mannen en 39% aan vrouwen, dat is ook min of meer vergelijkbaar
met het voorgaande jaar.
Van degenen die zich in 2016 lieten registreren is 50% afgestudeerd aan een Nederlandse universiteit
(Technische Universiteit te Delft of Eindhoven, dan wel Universiteit van Wageningen), 23% aan een Academie
van Bouwkunst en 12% aan een Academie voor Beeldende Kunsten (interieurarchitectuur). Dat is een
significante toename van de instroom uit de Academies van Bouwkunst, hetgeen verband kan houden met de
integratie van de beroepservaringperiode in de opleiding aan de Academies. Van de totale instroom van 2016 is
85% afkomstig uit het Nederlands Hoger Onderwijs. Van de totale instroom is 12% afgestudeerd in het
buitenland.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de inschrijvingsgronden per discipline.

diploma Technische Universiteit
diploma Academie van Bouwkunst
diploma Universiteit Wageningen
diploma Academie voor Beeldende Kunsten
architectenexamen WAT
EU-diploma
diploma buitenland (niet-EU)
inschrijving onder andere titel
certificaat bijzondere kwaliteit prestaties
overig
Totaal

architectuur stedenbouw tuin/landschap
56%
60%
4%
26%
32%
19%
63%
2%
12%
3%

7%
7%

100%

94%
2%
2%
2%

8%
<1%
100%

interieur

100%

100%
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Ingeschrevenen in het architectenregister
Per 31 december 2016 staan in totaal 14101 personen ingeschreven in het architectenregister.
De verdeling van het aantal ingeschrevenen per discipline ziet er op 31 december 2016 als volgt uit:
architecten
stedenbouwkundigen
tuin- en landschapsarchitecten
interieurarchitecten
totaal

10.641 (75,4%)
830 (5,9%)
773 (5,5%)
1.857 (13,2%)
14.101 (100%)

10641 architecten

1857
interieurarchitecten

830 stedenbouw-

773 tuin- en
landschapsarchitecten

kundigen

De man-vrouwverdeling van de ingeschrevenen in het architectenregister is 72/28, gelijk aan vorig jaar. Bij de
interieurarchitecten is nog altijd het hoogste percentage vrouwen te vinden (47%), bij de architecten het laagste
(23%). De verdeling man/vrouw ziet er per discipline als volgt uit:

architecten
stedenbouwkundigen
tuin- en landschapsarchitecten
interieurarchitecten

M
77%
68%
61%
47%

V
23%
32%
39%
53%

De leeftijdsopbouw van de ingeschrevenen in het architectenregister levert het volgende beeld op:

architecten
stedenbouwkundigen
tuin- en landschapsarchitecten
interieurarchitecten

<30
5%
7%
7%
7%

30-40
27%
29%
24%
23%

40-50
26%
27%
23%
26%

50-60
18%
13%
24%
23%

60-70
16%
16%
15%
15%

70-80
7%
7%
6%
5%

>80
2%
1%
1%
1%

Van de ingeschrevenen in het architectenregister zit 32% in de leeftijdscategorie tot 40 jaar en 45% in de
categorie 40-60 jaar. In 2015 bedroegen deze percentages 36 respectievelijk 43. De jongste ingeschrevene in
2016 was 23 (interieurarchitect), de oudste 99 jaar (architect). De gemiddelde leeftijd van de geregistreerde is
iets gestegen.
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Onderstaand overzicht geeft een beeld van de inschrijvingsgronden per discipline.
archit.
Stedenbk t&l.arch
int.arch.
diploma Technische Universiteit
65%
72%
2%
diploma Academie van Bouwkunst *
18%
18%
13%
diploma Universiteit Wageningen
66%
diploma Academie Beeldende Kunsten
94%
architectenexamen WAT
1%
2%
4%
diploma EU
8%
1%
4%
2%
diploma buitenland (niet-EU)
2%
<1%
1%
inschrijving onder een andere titel
2%
<1%
<1%
overgangsregeling
5%
4%
8%
4%
overig
1%
<1%
1%
<1%
* inclusief Hoger en Voortgezet Bouwkunst Onderricht en Stedenbouwkundig Hoger Onderricht
Ruim 10% van de architecten staat ingeschreven op grond van een in het buitenland behaald diploma. Van
degenen die op grond van een in een andere EU-lidstaat of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
afgegeven diploma als architect staan ingeschreven, nemen de houders van een Duits diploma het grootste
aandeel in (38%), gevolgd door de houders van een Oostenrijks (19%) en een Brits diploma (9%). Van degenen
die op grond van een in een ander land (buiten de EU) behaald diploma als architect staan ingeschreven vormen
de houders van een Amerikaans diploma (27%) de grootste groep.
De inschrijving in het architectenregister op grond van een buitenlands diploma levert voor de andere disciplines
het volgende beeld op: 12 stedenbouwkundigen (waarvan 9 op grond van een EU-diploma), 39 tuin- en
landschapsarchitecten (waarvan 31 op grond van een EU-diploma) en 34 interieurarchitecten (waarvan 30 op
grond van een EU-diploma).

Examens
Ook in 2016 heeft BA de mogelijkheid geboden door middel van een examen alsnog te worden ingeschreven in
het register aan personen die niet in het bezit zijn van een diploma op grond waarvan ze kunnen worden
ingeschreven in het architectenregister, maar wel beschikken over ten minste zeven jaar ervaring op het gebied
waarop ze een examen willen afleggen.

Examen voor architecten
Voor het examen van 2016 hadden zich 5 kandidaten aangemeld.
Voor het eerste onderdeel van het architectenexamen meldden zich 5 kandidaten. Allen werden door Bureau
Architectenregister toegelaten.
Van de 5 kandidaten liet de examencommissie 3 kandidaten toe tot het tweede examenonderdeel, op grond van
het door hen gepresenteerde werk uit hun vakpraktijk,.
In het tweede examenonderdeel dienden de kandidaten in de periode juni-september een scriptie te schrijven.
over de referentiekaders van waaruit hedendaagse architecten hun vak uitoefenen. De scriptie moest onder meer
getuigen van een verantwoorde kijk op ontwikkelingen in de architectuur en het architectenberoep. Daarnaast
moesten de kandidaten een ontwerp vervaardigen. Totaal 6 kandidaten (inclusief 3 “herkansers” van vorig
examenjaar) hebben dit jaar de ontwerpopgave uitgewerkt, in de periode 4 tot en met 13 oktober.
In november voerde de commissie gesprekken met 3 kandidaten over de door hen geschreven scriptie, hun
architectuurhistorische kennis en met 6 kandidaten over het door hen vervaardigde architectonische ontwerp.
Op grond van die gesprekken besloot de commissie in november dat aan drie kandidaten het getuigschrift van
het met goed gevolg afgelegd examen kon worden uitgereikt.
Prof. ir. L. van Duin die jarenlang de voorzitter van deze examencommissie was, reikte voor het laatst deze
getuigschriften uit.

Examen voor stedenbouwkundigen
Voor deelname aan het examen voor stedenbouwkundigen meldden zich geen kandidaten aan.

Examen voor tuin- en landschapsarchitecten
In 2016 meldde zich één kandidaat aan voor het examen voor tuin- en landschapsarchitecten. Het eerste
onderdeel van het examen werd afgenomen in april. Op basis van de presentatie besloot de examencommissie
dat de kandidaat kon worden toegelaten tot het tweede onderdeel van het examen voor tuin- en
landschapsarchitecten.
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Het tweede examenonderdeel werd door twee kandidaten afgelegd, waarvan één kandidaat die het eerste
onderdeel reeds in het voorgaande examenjaar had afgelegd. De kandidaten dienden een scriptie te schrijven en
werkten in de periode 1 tot en met 10 november een ontwerpopdracht uit. Na de in december met de
kandidaten gevoerde gesprekken, kwam de commissie tot het oordeel dat één van de twee kandidaten het
getuigschrift kon worden toegekend.
De voorzitter van deze commissie ir. J.P.M. van Veelen nam na vele jaren afscheid.

Examen voor interieurarchitecten
Voor het examen van 2016 meldde zich één kandidaat die in een eerder examenjaar het examen door
omstandigheden had onderbroken. De commissie besloot n.a.v. de scriptie en het ontwerp dat aan de kandidaat
het getuigschrift kon worden uitgereikt.

Samenstelling examencommissies
Vanaf 2017 worden leden van BA-commissies volgens een nieuwe openbare vacatureprocedure (her)benoemd.
De examencommissies waren in 2016 als volgt samengesteld:
•

Examencommissie voor architecten:
ir. M.A.W. Spaan (voorzitter), prof. ir. L. van Duin, de heer R.H.W. Hootsmans, mevrouw ir. A. Snijders,
en mevrouw ir. M.A. Steigenga.

•

Examencommissie voor stedenbouwkundigen:
mevrouw ir. P.J. Sala (voorzitter), mevrouw ir. H.E.M. van Vliet, mevrouw ir. M.M. Peters,
de heer ir. M.G.A.D. Harteveld en. ir. P.J. Rijnaarts (plaatsvervangend lid).

•

Examencommissie voor tuin- en landschapsarchitecten:
ir. J.P.M. van Veelen (voorzitter), mevrouw dr. ir. I. Duchhart, mevrouw ing. A.Th.E. van der Laan- Meijer
en ir. R. de Koning.

•

Examencommissie voor interieurarchitecten:
mevrouw U.C. Poot (voorzitter), de heer W.A. van Straten, de heer J.W.P. Maréchal en de heer W.S. Ros.

Inschrijving onder een andere titel
Ingeschreven in het register kunnen op grond van een Nederlands masterdiploma of op grond van een ouder
diploma van gelijk niveau, een verzoek indienen om onder een andere titel ingeschreven te worden. De verzoeker
dient o.a. aan te tonen dat hij over ten minste zevenjaar ervaring beschikt op het andere vakgebied. Bureau
Architectenregister heeft Nadere eisen vastgesteld waaraan een verzoeker moet voldoen. Het bureau hoort een
commissie van deskundigen alvorens op een verzoek te beslissen.
In het verslagjaar zijn drie verzoeken ingediend voor inschrijving onder een andere titel en er zijn drie personen
na het succesvol doorlopen van deze procedure onder een andere titel ingeschreven.

Samenstelling Commissie inschrijving in het architectenregister onder een andere titel
De Commissie inschrijving in het architectenregister onder een andere titel was in 2015 als volgt samengesteld:
de heer drs. H.D. Werner (voorzitter), mevrouw ir. M.H. Adams, de heer ir. A. Fien, mevrouw ing. S. Karres en de
heer C.M.J.G. Spanjers.

Certificaat bijzondere kwaliteit prestaties
Bureau Architectenregister heeft in het verslagjaar geen verzoek tot afgifte van een Certificaat bijzondere
kwaliteit prestaties ontvangen.

Erkenning buitenlandse diploma’s
Diploma's van architectuuropleidingen behaald in een andere EU-lidstaat worden automatisch erkend wanneer
ze staan vermeld op bijlage V of bijlage VI van de EU-richtlijn erkenning beroepskwalificaties, mits eveneens het
in de bijlage vermelde certificaat bij de desbetreffende opleidingstitel (indien van toepassing) kan worden
overgelegd.
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Alle overige buitenlandse architectuur diploma's (binnen en buiten de EU) en diploma's op het gebied
van stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur, dienen eerst door Bureau
Architectenregister te worden erkend. In dit geval dient een onderzoek naar de gevolgde opleiding te worden
verricht.

Diploma’s behaald in een andere EU-lidstaat
In 2016 zijn 33 personen op grond van de automatische erkenning van hun diploma als architect ingeschreven in
het architectenregister.
In 2016 zijn door Bureau Architectenregister twee verzoeken om erkenning van een EU-diploma behandeld. Het
betrof twee diploma’s op het gebied van de tuin- en landschapsarchitectuur, één uit Kroatië en één uit Polen.
Beide diploma’s werden erkend, één van de verzoekers dient nog te voldoen aan de eisen van de
beroepservaring periode alvorens inschrijving in het architectenregister mogelijk is.

Diploma’s behaald buiten de EU
Bureau Architectenregister heeft in 2016 drie verzoeken om erkenning van een buiten de EU behaald diploma
afgehandeld. Alle verzoeken hadden betrekking op diploma’s op het gebied van de architectuur. Deze diploma’s
waren behaald in Zuid Korea, Canada en Zuid Afrika. Alle drie diploma’s werden erkend. Twee van de drie
verzoekers dienen eerst nog te voldoen aan de eisen van de beroepservaring periode, alvorens zij kunnen
worden ingeschreven in het architectenregister.
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Levenslang leren
Bij- en nascholing
Ingeschrevenen in het architectenregister zijn verplicht om door middel van bij- en nascholing de ontwikkelingen
op hun vakgebied bij te houden in ten minste 16 uur per jaar per geregistreerde discipline. De ingeschrevenen
zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze verplichting en kunnen daar naar eigen inzicht invulling aan
geven. De wetgever heeft aan het niet naleven van de verplichting geen sancties verbonden.
Op de website van Bureau Architectenregister wordt toegelicht wat bij- en nascholing is. Bij- en nascholing kan
bijvoorbeeld plaatsvinden door het deelnemen aan of volgen van een cursus, excursie, lezing, opleiding,
seminar, symposium, training of workshop. Bij- en nascholingsactiviteiten dienen binnen de reikwijdte van het
vakgebied te vallen en dienen primair tot doel te hebben kennis, inzicht en vaardigheden van de ingeschrevene
te vergroten of te versterken. Om de ingeschrevenen in het architectenregister behulpzaam te zijn bij het maken
van een keuze omtrent te volgen bij- en nascholing, staat op de website van Bureau Architectenregister een
agenda met voorbeelden van passende bij- en nascholingsactiviteiten.
Het plaatsen van bij- en nascholingsactiviteiten wordt verricht door de aanbieders zelf, met behulp van
inloggegevens en een handleiding. Voor definitieve plaatsing online controleert Bureau Architectenregister
globaal of de activiteit passend is. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
De ingeschrevenen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun eigen bij- en nascholing, én voor het
bijhouden hiervan.
Bureau Architectenregister biedt de ingeschrevenen de service om via de website binnen hun persoonlijke
inlogomgeving een overzicht bij te houden van de gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten.

Informatieplicht
In de gewijzigde Wet op de architectentitel is vastgelegd dat ingeschrevenen in het architectenregister hun
opdrachtgever bij het uitbrengen van een offerte informeren over onder meer hun relevante deskundigheid en
vakbekwaamheid, met inbegrip van de gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten. Op die wijze kan een
ingeschrevene duidelijk maken welke kwaliteit de opdrachtgever van de dienstverlening mag verwachten en dat
de ingeschrevene op de hoogte is van ontwikkelingen die relevant zijn voor het vakgebied.
Wat de informatieplicht inhoudt is – in het hoofdmenu – van de website van het register opgenomen. Er is een
toelichting geplaatst wat onder informatieplicht wordt verstaan. Ook treft een ingeschrevene hier een
modelverklaring aan, die kan worden ingevuld en bij een offerte kan worden gevoegd om een opdrachtgever te
informeren. De modelverklaring is een indicatief voorbeeld; het staat elke ingeschrevene in het register vrij de
informatie op eigen maniervorm te geven.
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Informatieverstrekking
Het verstrekken van informatie over de inhoud en reikwijdte van de Wet op de architectentitel, meer in het
bijzonder over de voorwaarden voor inschrijving in het architectenregister en de gevolgen daarvan, behoort tot
de standaardwerkzaamheden van alle bureaumedewerkers. Informatie hierover wordt veelal gevraagd en
verstrekt via e-mail. Ook worden aan Bureau Architectenregister vragen gesteld over de rechtmatigheid van het
voeren van een bepaalde titel of (bureau)benaming en over de consequenties van het inschakelen van een nietgeregistreerde ontwerper die zich toch van de architectentitel bedient.
Ook over andere onderwerpen worden vragen gesteld aan BA, zoals over het auteursrecht van de architect, de
voorwaarden voor deelname aan prijsvragen of de voorwaarden om in aanmerking te komen voor
aanbestedingen in Nederland of in het buitenland. Hoewel deze vragen niet direct tot het werkterrein van Bureau
Architectenregister behoren, wordt steeds geprobeerd vraagstellers zo goed mogelijk te helpen en door te
verwijzen naar de beroepsorganisaties
De website van BA biedt informatie over Bureau Architectenregister, de registratieprocedure, de Wet op de
architectentitel, de titelbescherming, bij- en nascholing en werken in het buitenland. Via de website kan worden
nagegaan of een persoon staat ingeschreven in het architectenregister en onder welke titel. Alle ingeschrevenen
staan in dit online register per discipline met naam, inschrijvingsnummer en woonplaats vermeld. Deze informatie
wordt dagelijks voorzien van een update en bevat dus de actuele stand van zaken met betrekking tot de
registratie.
BA wordt door ingeschrevenen in het architectenregister vaak gevraagd om een “geactualiseerd bewijs van
inschrijving in het architectenregister” ter overlegging in het kader van bijvoorbeeld een aanbesteding, prijsvraag
of toelating tot de beroepsuitoefening in het buitenland. Aangezien BA ingevolge artikel 16 van de Wet op de
architectentitel de ingeschrevenen na ontvangst van de jaarlijkse bijdrage een bewijs van betaling (tevens bewijs
van inschrijving) stuurt en dit een eenmalige handeling is, kan op aanvraag van betrokkenen geen geactualiseerd
bewijs van inschrijving worden toegezonden. Om toch aan de behoefte van de ingeschrevenen te voldoen,
verstrekt BA verklaringen in het Nederlands, Duits, Frans of Engels, waarin wordt bevestigd dat betrokkene staat
ingeschreven in het architectenregister en onder welke titel. In 2016 werden ca. 1.000 van dergelijke verklaringen
verstrekt.
De verplichte beroepservaring periode zorgde ook in 2016 voor veel vragen. Dit betroffen algemene vragen over
het doorlopen van de procedure én vragen over specifieke gevallen. In 2016 is de website
www.beroepservaringperiode.nl uit 2015 meerdere keren aangepast op de actualiteit en soms ook na feedback
van gebruikers. De site wordt goed gewaardeerd door de bezoekers.
De specifieke vragen van kandidaten over hun beroepservaring periode betroffen bijvoorbeeld kandidaten die
een buitenlands diploma hebben en hier de beroepservaring periode willen doorlopen of kandidaten die
vrijstellingen vragen. Het beantwoorden van deze vragen door BA vergt nauwkeurig vooronderzoek en beantwoording omdat er anders verkeerde verwachtingen kunnen worden geschapen (hetgeen bij enkele
vragenstellers juist de bedoeling lijkt!).
In 2016 werd meer dan de helft van de specifieke vragen in het Engels gesteld.
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Titelbescherming
Slechts zij die als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect staan
ingeschreven in het architectenregister zijn gerechtigd de betreffende titel(s) te voeren. Hetzelfde geldt voor het
voeren van afkortingen van en woordsamenstellingen met deze titels.
In de regel wordt degene die onrechtmatig een beschermde titel voert eerst door Bureau Architectenregister
aangeschreven en in de gelegenheid gesteld zich vrijwillig aan de wet te conformeren. Indien blijkt dat het
onrechtmatig titelgebruik wordt voortgezet kan Bureau Architectenregister een gerechtelijke procedure starten.
Aan het door de rechter op te leggen verbod van onrechtmatig titelgebruik kan een dwangsom worden
verbonden.
Bureau Architectenregister heeft in het verslagjaar:
57 nieuwe meldingen in behandeling genomen;
99 lopende zaken afgehandeld;
1 hoger beroep ingesteld.
Voor de actuele ontwikkelingen in 2016 verwijzen wij naar bladzijde 7-8.
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Europese aangelegenheden
Samenwerking met bevoegde autoriteiten van andere lidstaten
Voor een goede uitvoering van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties is het van belang dat de bevoegde
autoriteiten uit de EU-lidstaten met elkaar samenwerken en elkaar wederzijds bijstand verlenen bij de toepassing
van de richtlijn. Met het oog hierop is er een netwerk van de bevoegde autoriteiten voor de architecten, het
European Network of Architects Competent Authorities (ENACA). In de ENACA, waarin Bureau Architectenregister vanaf de start een actieve rol vervult, informeren de bevoegde autoriteiten elkaar over de in hun land
vigerende toelatingsprocedures en verlenen ze elkaar bijstand bij het oplossen van problemen die zich bij de
toelating tot de uitoefening van het architectenberoep in hun land kunnen voordoen. Hieronder valt ook de
ondersteuning van enkele Nederlandse architecten bij het oplossen van problemen bij het verkrijgen van toegang
tot de werkzaamheden in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Luxemburg. Daarnaast wordt namens de
bevoegde autoriteiten uit alle lidstaten frequent contact onderhouden met de Europese Commissie.
In het verslagjaar heeft een medewerker van BA in twee ENACA bijeenkomsten geparticipeerd; in München en in
Praag.

Verstrekken van attesten, verklaringen en andere documenten
In 2016 heeft Bureau Architectenregister aan 89 in het register ingeschreven architecten één of meer
documenten als bedoeld in de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties afgegeven. Totaal werden 127 attesten
afgegeven. Dat is wederom een stijging ten opzichte van het aantal dat in 2015 werd afgegeven (118). Het betrof
vooral attesten inzake opleidingstitel, beroepservaring en rechtmatige vestiging die dienden te worden
overgelegd aan de bevoegde instanties in België (47%), Groot Brittannië (28%) en Duitsland (14%).

Automatische erkenning EU architectuurdiploma’s
In 2016 werden ca. 50 opleidingen aangemeld. De beoordeling of diploma’s die door de lidstaten voor
automatische erkenning worden aangemeld, voldoen aan de daaraan in artikel 46 van de richtlijn gestelde eisen,
worden verricht door de leden van de “subgroep” (voor Nederland zijn dit mevrouw dr. ir. S. Komossa en de heer
ir. C. van Langen).

Architects Council of Europe
Bureau Architectenregister is samen met de BNA lid van de Architects Council of Europe (ACE), het Europese
platform van architectenorganisaties en –registers uit alle EU-lidstaten. De ACE behartigt de belangen van de
architecten in de EU. BA neemt actief deel aan werkgroepen binnen ACE die zich bezighouden met
onderwerpen rondom de toegang tot het beroep.
BA en BNA onderzoeken of en hoe deelname aan ACE meer inhoud en scherpte kan krijgen. Dit heeft er onder
meer in geresulteerd dat de vragenlijst voor de Europese sector studie van ACE dit jaar onder alle in het
architectenregister ingeschreven architecten is verspreid, waardoor de respons van Nederland verbeterd werd.
Een medewerker van BA woonde de eerste General Assembly van 2016 bij, in de tweede General Assembly
werd BA vertegenwoordigd door de BNA.

European Council for Interior Architects
DE ECIA is het platform van Europese beroepsorganisaties op het gebied van de interieurarchitectuur. BA is op
verzoek van de voorzitter van ECIA in 2013 toegetreden tot de ECIA, waarin tot dan toe namens Nederland
alleen BNI vertegenwoordigd was. De ECIA streeft onder meer naar een “common training platform” waartoe de
gewijzigde Richtlijn mogelijkheden biedt, met als doel de toegang tot het beroep in de verschillende landen van
de EU te vergemakkelijken. In 2016 heeft BA geen bijeenkomsten van de ECIA bijgewoond.
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Organisatie en financiën
Bestuur
Samenstelling
De samenstelling van het bestuur is in 2016 niet gewijzigd. Het bestaat uit drie leden. Mevrouw drs. A.
Rijckenberg is voorzitter van het bestuur van Bureau Architectenregister. De heer ir. H. Post (plv. voorzitter) is
benoemd op gezamenlijke voordracht van de beroepsorganisaties. De heer ir. H.J. Döll is bestuurslid vanuit de
kring van de ingeschrevenen die geen lid zijn van een beroepsorganisatie.

Werkzaamheden
Naast alle reguliere taken is de aandacht van het bestuur in 2016 naar verschillende bijzondere projecten
gegaan. Wij noemen het begeleiden van het onderzoek naar de interieurarchitectuur, de toetsing van de nieuwe
Masteropleiding van de TUe, evaluatie (intern) beleid voor de titelbescherming, de vernieuwing van de visie en
missie van BA, de implementatie van en voorlichting rond de beroepservaringsperiode.

Positie, omgeving en missie
Bureau Architectenregister wil transparant en efficiënt zijn en herkenbaar voor de doelgroep, primair de
ingeschrevenen in het architectenregister en degenen die daarin ingeschreven willen worden. Bureau
Architectenregister onderhoudt goede betrekkingen met de bij de uitvoering van de wet betrokken ministeries,
de beroepsorganisaties van architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en
interieurarchitecten, de onderwijsinstellingen die opleidingen aanbieden waarvan het diploma toegang biedt tot
het architectenregister (Universiteiten, Academies van Bouwkunst en Academies voor Beeldende Kunsten) en
met andere relevante organisaties en instellingen in het werkveld.
Bureau Architectenregister streeft er naar om de perceptie van de waarde van de architectentitel te versterken.
Met het oog hierop wordt een actief beleid gevoerd ten aanzien van het tegengaan van het onrechtmatig gebruik
van de architectentitel en wordt getracht door het informeren van de beroepsgroep, de onderwijsinstellingen, de
consumenten en de opdrachtgevers de waarde van de titel beter onder de aandacht te brengen.

Nieuwe missie
Nieuwe vragen uit de beroepsgroepen, de wens om efficiënter en meer klantgericht te werken, de effecten van
de beroepservaringsperiode, onderzoek naar de toekomst van registers van gereguleerde beroepen: er waren
het afgelopen jaar veel aanleidingen om de interne organisatie van BA onder de loep te nemen. Bestuur en
bureau zijn in 2016 tot een herformuleren van de missie en strategie gekomen: Richting gevend voor de nieuwe
organisatie is de nieuwe missie: “BA beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk, stimuleert

samenwerking tussen partijen in het beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden goede
condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor levenslang leren.”

Bedrijfsvoering
Personeel
Het bureau was in 2016 als volgt samengesteld:
mevrouw ir. M. del Canho MRE, directeur
mevrouw ir. L. Bliek
de heer C. Heijna
de heer drs. R.C. van der Elst
mevrouw J. M. Eversteijn tot 1/6/2016
mevrouw E.A. Lammers vanaf 1/4/2016
mevrouw ir. M.L. Remmelts
mevrouw J.I. van der Veen vanaf 1/11/2016

Klachten, bezwaarschriften en procedures
Voor informatie over procedures en bezwaarschriften tegen Bureau Architectenregister over examens,
inschrijving onder een andere titel, certificaat bijzondere prestaties en in het kader van de titelbescherming wordt
verwezen naar de desbetreffende paragraaf in dit jaarverslag.
Bureau Architectenregister heeft in het verslagjaar geen klachten ontvangen. Voor zover bekend, zijn in 2016 ook
geen procedures tegen Bureau Architectenregister ingesteld bij de Nationale Ombudsman.
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Wob-verzoeken
In verslagjaar ontving Bureau Architectenregister geen verzoeken om openbaarmaking van stukken op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Financiën
Het totaal van de baten van Bureau Architectenregister bedroeg in 2016 € 978.030, ten opzichte van 2015 een
daling van € 81.123. De daling van de baten is € 12.030 minder dan begroot.
De belangrijkste bron van inkomsten waren de jaarlijkse bijdragen € 852.955 (€ 24.955 hoger dan begroot). De
jaarlijkse bijdrage bedroeg in 2016 net als in 2015 € 60.
Het totaal van de kosten van Bureau Architectenregister bedroeg in 2016 € 869.997 (€ 79.357 lager dan
begroot). De belangrijkste kostenposten van Bureau Architectenregister waren de personeelskosten (€ 484.659),
de huisvestingskosten met inbegrip van de kosten voor gas, water, licht en schoonmaak (€ 89.643), de
kantoorkosten met inbegrip van de publiciteitskosten (€ 109.964) en de bestuurskosten € 83.657.
Een en ander heeft ertoe geleid dat 2016 met een batig saldo van € 18.545 is afgesloten.
Het eigen vermogen van Bureau Architectenregister bedraagt per 31 december 2016 € 1.057.010. Ingevolge het
Beleggingsstatuut hanteert de BA een behoudend beleggingsbeleid met een zo laag mogelijk risico. Per 31
december 2013 staat het gehele eigen vermogen op depositorekeningen of rekening courant van de ABN. Ten
laste van het eigen vermogen zijn bestemmingsreserves gevormd voor in totaal € 154.047 .
In de bij dit Jaarverslag behorende Jaarrekening zijn de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en
lasten over 2016 opgenomen, alsmede de door AREP Accountants te Rotterdam op 13 maart 2017 afgegeven
controleverklaring bij de Jaarrekening. Voor een verdere uiteenzetting van de financiën van Bureau
Architectenregister in 2016 wordt naar die Jaarrekening verwezen.
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WNT-verantwoording
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BA van toepassing zijnde regelgeving:
Het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor BA is € 179.000 (2015: €178.000). Het weergegeven toepasselijke WNTmaximum per persoon of functie is berekend naar rato van de duur en/of omvang het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen 2016

Leidinggevende topfunctionarissen
bedragen x € 1

Drs. A.Rijckenberg

Ir. H. Post

Ir. H.J. Döll

Functie(s)
Duur dienstverband in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

Voorzitter bestuur
1/1 - 31/12
0,28
Nee
Ja

Bestuurslid
1/1 - 31/12
0,33
Nee
Ja

Bestuurslid
1/1 - 31/12
0,24
Nee
Ja

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

40.000
-

20.000
-

20.000
-

Totaal bezoldiging

40.000

20.000

20.000

Toepasselijk WNT-maximum

49.335

59.767

40.872

Functie(s)
Duur dienstverband in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

Ir. M. del Canho
MRE
Directeur
1/1 - 31/12
0,91
Nee
Ja

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

90.334
11.135
101.469

Toepasselijk WNT-maximum

163.338

bedragen x € 1

Gegevens 2015

bedragen x € 1

Drs. A.Rijckenberg

Ir. H. Post

Ir. H.J. Döll

Functie(s)
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)

Voorzitter bestuur
1/1 - 31/12
0,20

Bestuurslid
1/1 - 31/12
0,19

Bestuurslid
1/1 - 31/12
0,17

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

40.000
40.000

20.000
20.000

20.000
20.000

bedragen x € 1

Ir. M. del Canho
MRE
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Functie(s)
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)

Directeur
1/1 - 31/12
0,91

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

87.659
11.274
98.933

Toezichthoudende topfunctionarissen
Bij bureau Architectenregister zijn geen toezichthoudende topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
In 2016 heeft bureau Architectenregister geen uitkeringen uitgedeeld wegens beëindiging dienstverband
topfunctionarissen

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een bezoldiging
boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op
grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2016 geen
ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden
gerapporteerd.
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